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GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
Na temelju odredbi članka 30.stavka 1. Zakona
o vatrogastvu („Narodne novine“ broj
106/99,117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09 i 80/10) i članka 20.stavak 1. i 2. i
članka 21. Statuta Javne vatrogasna postrojba
Grada Trogira na prijedlog upravnog vijeća
Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba
Grada Trogira , gradonačelnik Grada Trogira
dana 02. svibnja 2019.g. donosi

svibanj 2019.

Trogira , gradonačelnik Grada Trogira dana
02.svibnja 2019.g. donosi
Odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja
javne ustanove Javna vatrogasna postrojba
Grada Trogira
Članak 1.
MARIN BUBLE, diplomirani pravnik imenuje
se za zamjenika ravnatelja javne ustanove
Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ,na
mandatno razdoblje od 4(četiri) godine .
Članak 2.

Odluku o imenovanju ravnatelja javne
ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada
Trogira

Mandat imenovanom iz članka 1. ove Odluke
započinje sa danom 10.svibnja 2019.g.

Članak 1.

Članak 3.

MARIO ABAZA, stručni prvostupnik inženjer
sigurnosti i zaštite , imenuje se za ravnatelja
Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba
Grada Trogira, na mandatno razdoblje od
4(četiri) godine .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku grada
Trogira“.

Članak 2.
Mandat imenovanom iz članka 1. ove Odluke
započinje sa danom 10.svibnja 2019.g.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku grada
Trogira“.
KLASA: 011-01/19-01/13
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
TROGIR, 02.svibnja 2019.g.
GRADONAČELNIK
Ante Bilić,dipl.inž.građ., v.r.

Na temelju odredbi članka 30.stavka 1. Zakona
o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i
80/10) i 21.stavak. 1. i 2. ,članka 21. i 24.
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada
Trogira, na prijedlog upravnog vijeća javne
ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada

KLASA: 011-01/19-01/14
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
TROGIR,02.svibnja 2019.g.
GRADONAČELNIK
Ante Bilić,dipl.inž.građ., v.r.

Na temelju članka članka 35. stavka 2.i 8.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(“Narodne novine” 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka
5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada
Trogira (“Službeni glasnik” broj 08/09 i 11/10)
i članka 40. Statuta grada Trogira (“Službeni
glasnik grada Trogira” br.4/13, 9/13 i 6/14 ,
1/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Trogira
donosi
Zaključak
1. Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića
“Trogir”
za otvaranje prostora za
proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića
“Trogir” (jaslice-vrtić).

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Trogira • Uređuje: Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada •
21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel.: 444-585 • Glasnik izlazi po potrebi • Tisak: Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
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Grad će objaviti Javni poziv fizičkim i
pravnim osobama, vlasnicima poslovnih
prostora na području Grada Trogira za
iskazivanje ponuda radi otkupa poslovnog
prostora u svrhu proširenja obujma
programa predškolskog odgoja i naobrazbe
unutar postojeće predškolske ustanove u
vlasništvu Grada Trogira na području
Mjesnog
odbora
Travarica
predio
Balancane, minimalne površine 100 m2.

3.

Tekst Javnog poziva za prikupljanje
ponuda prilog je ovom Zaključku i bit će
objavljen na web stranici Grada Trogira i
na oglasnoj ploči Grada Trogira, a
obavijest o istom u dnevnom tisku.

4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Grada Trogira. Ovaj Zaključak bit
će objavljen u Službenom glasniku Grada
Trogira.

KLASA: 601-01/19-01/8
URBROJ: 2184/01-30/01-19-2
Trogir, 29.travnja 2019. godine
GRADONAČELNIK
Ante Bilić,dipl.inž.građ., v.r.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Trogira
(Službeni glasnik Grada Trogira br. 4/13, 9/13,
06/14, 1/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada
Trogira dana 08. svibnja 2019. godine donosi
Odluku o imenovanju članova projektnog
tima za provedbu projekta “Izgradnja
reciklažnog dvorišta u gradu Trogiru“
Referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0139
Članak 1.
Temeljem poziva Ministarstva zaštite okoliša i
energetike za dostavu projektnih prijedloga u
otvorenom
modalitetu
trajnog
poziva
„Građenje reciklažnih dvorišta“ (Referentna
oznaka poziva: KK.06.3.1.03), Grad Trogir je
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podnio Projektni prijedlog pod nazivom
“Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu
Trogiru“ – Referentni broj projektnog
prijedloga - KK.06.3.1.03.0139.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je
dana 15. siječnja 2019. godine donijelo Odluku
o financiranju predmetnog projekta KLASA:
351-04/18-13/179, URBROJ 517-09-1-2-1-19273, temeljem koje je dana 01. ožujka 2019.
godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz
Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju
2014.-2020. - Referentni broj Ugovora o
dodjeli
bespovratnih
sredstava
KK.06.3.1.03.0139, za projekt „Izgradnja
reciklažnog dvorišta u gradu Trogiru“.
Članak 2.
U cilju provedbe projektnog prijedloga
„Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu
Trogiru“ i realizacije potpisanog Ugovora o
dodjeli
bespovratnih
sredstava
KK.06.3.1.03.0139, a sukladno točci A.2.,
Priloga IV – Obrazac za prijavu, posebni dio
(B),
potpisanog
Ugovora
o
dodjeli
bespovratnih sredstava, imenuje se projektni
tim koji će s obzirom na tematiku projekta i
potrebnu stručnost činiti ukupno 6 članova, od
čega 5 zaposlenika Grada Trogira, te 1 vanjski
stručnjak.
S
aspekta
iskustvenih,
stručnih
i
administrativnih kapaciteta za provedbu
projekta u projektni tim se, s adekvatnom
podjelom odgovornosti, imenuju sljedeći
članovi:
1. Patricija Pavlov, mag.spec.oec., u svojstvu
voditelja projekta (Grad Trogir);
2. Ivan Meštrović, dipl.ing.građ., u svojstvu
ovlaštenog inženjera građevinske struke
(Grad Trogir);
3. Mirela Babić, mag.oec.univ.spec.oec., u
svojstvu ovlaštene osobe
javnog
naručitelja za javnu nabavu (Grad Trogir);
4. Lidija Musinov, dipl.oec., u svojstvu osobe
za računovodstvo i financije (Grad Trogir);
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5. Tonči Agić, dipl.ing.kem., u svojstvu
osobe za očuvanje okoliša (Grad Trogir);
6. Silvia Gajdić, dipl.oec., u svojstvu
vanjskog stručnjaka kao tehničke pomoći u
upravljanju
projektom
i
provedbi
postupaka javne nabave (Razbor d.o.o.).
Članak 3.
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i
koordinacija projektnih aktivnosti, projektom
će za vrijeme provedbe upravljati projektni tim
koji će se sastojati od 6 članova navedenih u
članku 2. ove Odluke. Osim za provođenje i
koordinaciju projekta, projektni tim će biti
zadužen i odgovoran i za praćenje i
izvještavanje na projektu, te evaluaciju
rezultata projekta. Raspodjela poslova i
odgovornosti imenovanih članova projektnog
tima provedena je na temelju stručnih znanja i
kompetencija i definira se kako slijedi:
Ad 1.) Voditelj projekta (Grad Trogir) zadužen
je za upravljanje cjelokupnim projektom i
projektnim timom, dinamikom provedbe
projekta i dinamikom trošenja sredstava.
Svojim iskustvom u radu na projektima uz
ostale članove projektnog tima, osigurati će
učinkovitu provedbu projekta, a s obzirom na
ekonomsko obrazovanje, biti će zadužen za
vođenje financijskog aspekta projekta praćenje tijeka novca i pravovremeno slanje
zahtjeva za pred financiranje, kao i zahtjeva za
nadoknadom
sredstava,
administrativnologističko praćenje realizacije projekta administrativno izvještavanje, fotokopiranje,
skeniranje,
prikupljanje
relevantne
administrativne dokumentacije, te arhiviranje
projektne dokumentacije. Voditelj projekta
zadužen je i za provođenje pravila vidljivosti i
komunikacije tijekom cijelog projekta, te
upravljanje rizicima, vodeći računa o
suzbijanju potencijalnih rizika, a u slučaju
pojavljivanja ozbiljnih rizika, adekvatnog
reagiranja osmišljavajući mjere za ublažavanje
učinaka rizičnih situacija. U cilju što
kvalitetnije realizacije projekta, voditelj
projekta usko će surađivati sa svim članovima
projektnog tima, te će koordinirati sve

svibanj 2019.

aktivnosti koje su u domeni Grada Trogira kao
Korisnika bespovratnih sredstava, dijeliti
zadatke i pratiti njihovu realizaciju.
Ad 2.) Ovlaštena osoba javnog naručitelja za
javnu nabavu (Grad Trogir) sudjelovati će
zajedno s vanjskim stručnjakom za provođenje
nabave i vođenje projekta u pripremi
natječajne dokumentacije za pokretanje i
provođenje postupka javne nabave, provoditi
će postupke javne nabave, kako one sukladno
Zakonu o javnoj nabavi tako i one prema
Pravilniku o jednostavnoj nabavi, te će biti
zadužena za praćenje realizacije potpisanih
ugovora - pravodobnu i učinkovitu provedbu
svih ugovorenih usluga. Ekstenzivno radno
iskustvo na poslovima javne nabave osigurati
će da dinamika projekta teče sukladno
zadanom terminskom planu. U provođenju
postupaka javne nabave savjetovati će se s
ostalim članovima projektnog tima, osobito s
ovlaštenim inženjerom građevinske struke, u
osmišljavanju projektnog zadatka i izradi
cjelokupne
dokumentacije
o
nabavi.
Sudjelovati će na sastancima projektnog tima,
izvještavati voditelja projekta i vanjskog
stručnjaka o tijeku provedbe pojedinih
postupaka nabave, te im dostavljati svu
relevantnu
dokumentaciju
provedenih
postupaka nabave, za potrebe izvještavanja
upravljačkog tijela. Po potrebi će sudjelovati i
na sastancima s odabranim pružateljima
usluga, te pomagati pri koordinaciji izvođača.
Ad 3.) Ovlašteni inženjer građevinske struke
(Grad Trogir) zadužen je za pomoć u
usuglašavanju radnog zadatka i tehničkog
aspekta dokumentacije o nabavi svih
postupaka nabava vezanih uz građevinski
sektor. Također će biti na raspolaganju, da
svojom stručnošću pruži odgovore na sva
pitanja odabranih izvođača, kao i za njihovo
nadgledanje i usmjeravanje tijekom provedbe
pojedinih aktivnosti. Izvještavati će voditelja
projekta o tijeku provedbe pojedinih
ugovorenih usluga/radova, te će organizirati i
sudjelovati na sastancima s odabranim
pružateljima usluga/izvođačima radova i
koordinirati izvođače. Ovlašteni inženjer
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građevinske struke zadužen je za provedbu
postupaka ishodovanja svih potrebnih dozvola
tijekom provedbe projekta, kao i ishođenje
uporabne dozvole, te će izvještavati voditelja
projekta o tijeku provedbe pojedinih
ugovorenih radova/usluga kao i sudjelovati na
sastancima projektnog tima.
Ad 4.) Osoba za računovodstvo i financije
(Grad Trogir) zadužena je, uz voditelja
projekta i vanjskog stručnjaka, osigurati
raspolaganje financijskim sredstvima sukladno
pravilima ekonomske struke, te će voditi brigu
o tijeku novca, po potrebi pripremati
financijske realokacije, monitorirati potrošnju
bespovratnih sredstava sukladno vremenskom
planu, te time omogućiti sigurno i kvalitetno
provođenje
projekta,
i
u
konačnici
prihvatljivost svih potrošenih sredstava. Osim
toga, biti će na raspolaganju svim članovima
projektnog tima kao podrška za sva
računovodstveno-financijska pitanja. Redovito
će izvještavati voditelja projekta o tijeku
provedbe pojedinih aktivnosti vezanih uz
financijsku realizaciju projekta, te sudjelovati
na sastancima projektnog tima.
Ad 5.) Osoba za očuvanje okoliša (Grad
Trogir) zadužena je za pitanja očuvanja okoliša
prilikom provedbe projektnih aktivnosti,
posebice u sklopu informativno – edukacijskih
aktivnosti vezanih uz izgradnju i opremanje
reciklažnog dvorišta, a sve kako bi se osigurao
doprinos
održivom
gospodarenju
i
unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom,
kako
je
i
navedeno
tehničkom
dokumentacijom. Sudjelovati će na svim
projektnim sastancima, te biti na raspolaganju
svim članovima projektnog tima za sva
okolišna pitanja.
Ad 6.) Vanjski stručnjak za provođenje nabave
i vođenje projekta – S obzirom na opsežnost
projekta, Grad Trogir, kao korisnik
bespovratnih sredstava, angažirao je vanjskog
stručnjaka za uslugu tehničke pomoći u
upravljanju projektom izgradnje reciklažnog
dvorišta i provođenju postupaka javne nabave.
Vanjski stručnjak će usko surađivati s internim
voditeljem
projekta
pri
upravljanju

Stranica 5 – Broj 13

cjelokupnim projektom, te mu biti tehnička
podrška u administrativnim procedurama kako
bi bile usklađene s uvjetima poziva. Dodatno,
biti će na raspolaganju tijekom cijelog trajanja
projekta u obliku savjetodavne podrške ostatku
projektnog tima. Nadalje, zajedno s voditeljem
biti će nadležan za vođenje financijskog i
administrativnog dijela projekta pri čemu će
izrađivati zahtjev za pred financiranje, zahtjeve
za nadoknadom sredstava, te po potrebi i ostalo
administrativno izvještavanje. Također će usko
surađivati s ovlaštenom osobom javnog
naručitelja za javnu nabavu, pri čemu će biti
nadležan za izradu plana nabave na početku
projekta, te pripremu i provedbu postupaka
nabave. Budući vanjski stručnjak mora biti
angažiran od početka provedbe projekta, Grad
Trogir je odmah po potpisivanju Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava, proveo
jednostavni postupak nabave za uslugu
tehničke pomoći u upravljanju projektom
izgradnje reciklažnog dvorišta i provođenju
postupaka javne nabave, te je kao najpovoljniji
ponuditelj odabrana tvrtka „Razbor d.o.o.“ iz
Zagreba. Sukladno Odluci o odabiru, potpisan
je Ugovor o pružanju predmetne usluge, te je
imenovana osoba za upravljanje projektom i
provedbu postupaka javne nabave, a koja
ispunjava uvjete tehničke i stručne sposobnosti
(VSS, minimalno 5 godina radnog iskustva u
pripremi i provedbi projekata koji su
sufinancirani EU sredstvima, posjedovanje
certifikata u području javne nabave), temeljem
čega se ista imenuje u ovaj projektni tim.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Trogira“.
KLASA: 351-01/18-01/37
URBROJ: 2184/01-30/01-19-60
Trogir, 08. svibanj 2019.
GRADONAČELNIK
Ante Bilić,dipl.inž.građ., v.r.
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Na temelju članka 40. Statuta Grada Trogira
(Službeni glasnik Grada Trogira br. 4/13, 9/13,
06/14, 1/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada
Trogira dana 08. svibnja 2019. godine donosi
Odluku o imenovanju članova projektnog
tima za provedbu projekta “Rekonstrukcija
nedovršene građevine za potrebe Dječjeg
vrtića Plano“
Članak 1.
Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 7
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(NN 48/18), te natječaja Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za
provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ –
provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Grad
Trogir je podnio I. dio Zahtjeva za potporu za
projekt
pod
nazivom
“Rekonstrukcija
nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića
Plano“ – ID: 1074756.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju je dana 30. studenog 2018.
godine
donijela
Odluku
o
rezultatu
administrativne kontrole zahtjeva za potporu
KLASA: 440-12/18-07-04-01/0474, URBROJ:
343-2110/01-18-002, temeljem koje je dana
21. prosinca 2018. godine potpisan Ugovor o
financiranju za projekt “Rekonstrukcija
nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića
Plano“.
Članak 2.
U cilju provedbe projekta “Rekonstrukcija
nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića
Plano“ i realizacije potpisanog Ugovora o
financiranju, a sukladno a sukladno točci 7.
Priloga Odluci Gradskog vijeća Grada Trogira
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o davanju suglasnosti za provedbu projekta
“Rekonstrukcija nedovršene građevine za
potrebe dječjeg vrtića Plano“, KLASA: 60101/16-01/31, URBROJ: 2184/01-31/01-18-25
od 04. rujna 2018. godine, koja čini sastavni
dio I. dijela Zahtjeva za potporu za predmetni
projekt, imenuje se projektni tim koji će s
obzirom na tematiku projekta i potrebnu
stručnost činiti ukupno 4 člana.
S
aspekta
iskustvenih,
stručnih
i
administrativnih kapaciteta za provedbu
projekta u projektni tim se, s adekvatnom
podjelom odgovornosti, imenuju sljedeći
članovi:
1. Patricija Pavlov, mag.spec.oec., u svojstvu
voditelja projekta,
2. Igor Solomun, dipl.ing.građ., u svojstvu
osobe za tehničko praćenje i koordinaciju
provedbe projekta
3. Mirela Babić, mag.oec.univ.spec.oec., u
svojstvu osobe ovlaštene za provođenje
postupaka javne nabave
4. Lidija Musinov, dipl.oec., u svojstvu osobe
za računovodstveno - financijsko praćenje
provedbe projekta
Članak 3.
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i
koordinacija projektnih aktivnosti, projektom
će za vrijeme provedbe upravljati projektni tim
koji će se sastojati 4 člana navedenih u članku
2. ove Odluke. Osim za provođenje i
koordinaciju projekta, projektni tim će biti
zadužen i odgovoran i za praćenje i
izvještavanje na projektu, te evaluaciju
rezultata projekta. Raspodjela poslova i
odgovornosti imenovanih članova projektnog
tima provedena je na temelju stručnih znanja i
kompetencija i definira se kako slijedi:
Ad 1.) Voditelj projekta zadužen je za
upravljanje
cjelokupnim
projektom
i
projektnim timom, dinamikom provedbe
projekta i dinamikom trošenja sredstava. U
cilju što kvalitetnije realizacije projekta, usko
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će surađivati sa svim članovima projektnog
tima, dijeliti zadatke i pratiti njihovu
realizaciju. Svojim iskustvom u radu na
projektima osigurati će pravodobnu i
učinkovitu
provedbu
svih
ugovorenih
projektnih aktivnosti. Voditelj projekta
provoditi
će
administrativno-logističko
praćenje provedbe projekta - administrativno
izvještavanje,
fotokopiranje,
skeniranje,
prikupljanje
relevantne
administrativne
dokumentacije, te arhiviranje projektne
dokumentacije,
odnosno
podnositi
ugovarateljnom tijelu sve potrebne izvještaje
sukladno odredbama posebnih i općih uvjeta
Ugovora o financiranju. U suradnji s osobom
za tehničko praćenje i koordinaciju provedbe
projekta te osobom ovlaštenom za provođenje
postupaka javne nabave sudjelovati će u
pripremi
natječajne
dokumentacije
za
pokretanje i provođenje postupka javne
nabave, te pratiti provedbu zaključenih
ugovora. U smislu financijskog aspekta
provedbe
projekta,
s
osobom
za
računovodstveno-financijsko
praćenje
provedbe projekta vršiti će praćenje tijeka
novca i plaćanja temeljem pravovaljanih
isprava, te pravovremeno izrađivati zahtjeve za
predfinanciranje i zahtjeve za nadoknadom
sredstava. Voditelj projekta također je zadužen
i za provođenje pravila vidljivosti i
komunikacije tijekom cijelog projekta,
sukladno uvjetima potpisanog Ugovora o
financiranju.
Ad 2.) Osoba za tehničko praćenje i
koordinaciju provedbe projekta zadužena je, u
suradnji s osobom ovlaštenom za provođenje
postupaka javne nabave, za usuglašavanje
radnog zadatka i definiranje tehničkog aspekta
natječajne dokumentacije u postupcima nabava
vezanih uz građevinski sektor, odnosno
tehničkog opisa i troškovnika, rokova
provedbe radova rekonstrukcije i opremanja,
stručnih i tehničkih uvjeta potencijalnih
ponuditelja i sl., kao i za praćenje i kontrolu
izvođenja
radova/opremanja
sukladno
potpisanim
ugovorima
s
odabranim
izvođačima. Nadalje ovlašteni inženjer
građevinske struke, kao osoba za tehničko
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praćenje i koordinaciju provedbe projekt,
zadužen je da svojom stručnošću pruži
odgovore na sva pitanja odabranih izvođača,
kao i za njihovo nadgledanje i usmjeravanje
tijekom provedbe pojedinih aktivnosti,
sudjelovanje na sastancima s izvođačima
radova i pružateljima usluga, odnosno
koordinaciju i nadzor, te usmjeravanje
izvođača u pravovremenoj provedbi svih
projektnih aktivnosti. Osoba za tehničko
praćenje i koordinaciju provedbe projekta
zadužena je za provedbu postupaka
ishodovanja svih potrebnih dozvola tijekom
provedbe projekta, kao i ishođenje uporabne
dozvole, te će izvještavati voditelja projekta o
tijeku
provedbe
pojedinih
ugovorenih
radova/usluga kao i sudjelovati na sastancima
projektnog tima.
Ad 3.) Osoba ovlaštena za provođenje
postupaka javne nabave zadužena je za
provođenje postupaka nabave, odnosno
pripremu
natječajne
dokumentacije,
raspisivanje poziva, prikupljanje ponuda,
otvaranje i ocjenjivanje ponuda, te ostalih
poslova sukladno Zakonu o javnoj nabavi i
Pravilniku o jednostavnoj nabavi, o čemu će, u
cilju praćenja projekta, redovno izvještavati
voditelja projekta, te mu dostavljati svu
relevantnu
dokumentaciju
provedenih
postupaka nabave, za potrebe izvještavanja
upravljačkog tijela. Ekstenzivnim radnim
iskustvom na poslovima javne nabave osigurati
će da dinamika projekta teče sukladno
zadanom terminskom planu, a u pripremi i
provođenju postupaka nabave surađivati će se s
ostalim članovima projektnog tima, osobito s
osobom za tehničko praćenje i koordinaciju
provedbe projekta, te voditeljem projekta.
Osoba ovlaštena za provođenje postupaka
javne nabave je uz ostale članove projektnog
tima također zadužena za praćenje pravodobne
i učinkovite realizacije potpisanih ugovora, te
će pored sudjelovanja na sastancima
projektnog tima, redovito izvještavati voditelja
projekta o tijeku provedbe pojedinih aktivnosti
vezanih uz provedene postupke nabave u
okviru projekta.
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Ad 4.) osoba za računovodstveno-financijsko
praćenje provedbe projekta zadužena je za
knjigovodstveno
planiranje
i
praćenje
realizacije projekta, plaćanja temeljem
pravovaljanih isprava, izvještavanje voditelja
projekta
o
knjigovodstveno-financijskim
poslovima, pomoć u pripremi financijskih
izvješća projekta i obavljanje ostalih
knjigovodstveno-financijskih poslova koje joj
dodijeli voditelj projekta. Uz voditelja
projekta, dužna je osigurati raspolaganje
financijskim sredstvima sukladno pravilima
ekonomske struke, te će voditi brigu o tijeku
novca, po potrebi pripremati financijske
realokacije,
monitorirati
potrošnju
bespovratnih sredstava sukladno vremenskom
planu, te time omogućiti sigurno i kvalitetno
provođenje
projekta
i
u
konačnici
prihvatljivost svih potrošenih sredstava. Osim
toga, biti će na raspolaganju svim članovima
projektnog tima, kao podrška za sva
računovodstveno-financijska pitanja i pored
sudjelovanja na sastancima projektnog tima,
redovito će izvještavati voditelja projekta o
tijeku provedbe pojedinih aktivnosti vezanih
uz financijsku realizaciju projekta.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Trogira“.

svibanj 2019.

Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju
rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Plano
I. Na izborima za 5 članova vijeća mjesnog
odbora Plano, koji su održani dana 5. V. 2019.
godine
A prema izvatcima iz popisa birača M.O.
Plano i na temelju potvrda je ukupno 580
birača
B Glasovalo je 313 birača
C Važećih glasačkih listića bilo je 302
D Nevažećih glasačkih listića bilo je 11
II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Vinko Brkan
153 glasa
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Nives Karanušić

KLASA: 601-01/16-01/31
URBROJ: 2184/01-30/01-19-38
Trogir, 08. svibanj 2019.

149 glasova

GRADONAČELNIK
Ante Bilić,dipl.inž.građ., v.r.

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Plano:

Nositelj liste: Vinko Brkan
IZBORNO
POVJERENSTVO
ZA
PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada

3 mjesta
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Nives Karanušić
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2 mjesta

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

IV. Za članove vijeća mjesnog odbora Plano
izabrani su sljedeći kandidati:

Nositelj liste: Vinko Brkan

Sa kandidacijske liste
1. Vinko Brkan

Hrvat

Cesta Plano 54, Plano

7. 8. 1974.

85681979459

M

2. Blaženko Papić

Hrvat

Pišćine 16, Plano

25. 3. 1966.

85045661260

M

3. Jozo Ivica

Hrvat

Aerodrom 25, Plano

6. 10. 1956.

00518944504

M

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj liste: Nives Karanušić

1. Nives Karanušić

Hrvatica

Cesta Plano 18, Trogir

24. 6. 1977.

27590733337

Ž

2. Vinko Pavković

Hrvat

Cesta Plano 37, Trogir

14. 1. 1956.

02115567341

M

KLASA:013-01/19-01/21
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
Trogir, 6. svibnja 2019. Godine
PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.

Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada
Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju
rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Travarica
I. Na izborima za 9 članova vijeća mjesnog
odbora Travarica, koji su održani dana 5. V.
2019. Godine

II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Mila Bilić
286 glasova
2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Goran Piteša
Nositelj liste: Goran Piteša
206 glasova

A prema izvatcima iz popisa birača M.O.
Travarica i na temelju potvrda je ukupno 5901
birač

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada

B Glasovalo je 966 birača

Nositelj Liste: Toni Zulim

C Važećih glasačkih listića bilo je 932

440 glasova

D Nevažećih glasačkih listića bilo je 34

III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Travarica:
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1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Mila Bilić

svibanj 2019.

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Toni Zulim

3 mjesta
2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Goran Piteša
Nositelj liste: Goran Piteša

4 mjesta
IV. Za članove vijeća mjesnog odbora
Travarica izabrani su sljedeći kandidati:
Sa kandidacijske liste

2 mjesta
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Mila Bilić

1. Mila Bilić

Hrvatica

Kardinala A. Stepinca 4, Trogir

26. 6. 1959.

05441327103

Ž

2. Emilija Čudina

Hrvatica

Kardinala A. Stepinca 24, Trogir

22. 2. 1990.

88724047506

Ž

3. Marko Rozga

Hrvat

Put Mulina 63, Trogir

11. 4. 1952.

56517633027

M

2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Goran Piteša

Nositelj liste: Goran Piteša

1. Goran Piteša

Hrvat

Put Krbana 21, Trogir

23. 1. 1972.

95303808376

M

2. Vedran Buličić

Hrvat

Put Muline 50, Trogir

21. 7. 1974.

40781262468

M

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada

Nositelj liste: Toni Zulim

1. Toni Zulim

Hrvat

Sv. Ivana Trogirskog 23, Trogir

28. 11. 1978.

72426615968

M

2. Sonja Novak Mijić

Hrvatica

Put Dragulina 14, Trogir

22. 12. 1976.

38498489687

Ž

3. Zlatko Luša

Hrvat

Pantan 20, Trogir

28. 1. 1982.

21711354900

M

4. Tonći Barada

Hrvat

Kneza Trpimira 43, Trogir

3. 8. 1953.

76992039774

M

KLASA:013-01/19-01/20
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
Trogir, 6. svibnja 2019. godine

PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.

Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada

Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju
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rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Grad
I. Na izborima za 5 članova vijeća mjesnog
odbora Grad, koji su održani dana 5. V. 2019.
godine
A prema izvatcima iz popisa birača M.O. Grad
i na temelju potvrda je ukupno 748 birača
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Nositelj Liste: Ivana Sorić
103 glasova
III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Grad:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Sara Julia Brekalo Radoš
2 mjesta
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada

B Glasovalo je 161 birač
C Važećih glasačkih listića bilo je 157
D Nevažećih glasačkih listića bilo je 4
II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:

Nositelj Liste: Ivana Sorić
3 mjesta

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

IV. Za članove vijeća mjesnog odbora Grad
izabrani su sljedeći kandidati:

Nositelj liste: Sara Julia Brekalo Radoš

Sa kandidacijske liste

54 glasa
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Sara Julia Brekalo Radoš

1. Sara Julia Brekalo Radoš

Hrvatica

Mornarska 10, Trogir

8. 6. 1983.

12767882547

Ž

2. Tomislav Tomaš

Hrvat

Gradska 8

4. 3. 1961.

32746131570

M

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj liste: Ivana Sorić

1. Ivana Sorić

Hrvatica

Lucićeva 10, Trogir

24. 6. 1988.

99128224062

Ž

2. Alfred Bisaku

Albanac

Matije Gupca 28, Trogir

9. 5. 1970.

62433118668

M

3. Toni Buble

Hrvat

Sinjska 5, Trogir

5. 5. 1982.

59989627456

M

KLASA:013-01/19-01/18
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
Trogir, 6. svibnja 2019. Godine

PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.
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SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA

Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada
Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju
rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Čiovo
I. Na izborima za 9 članova vijeća mjesnog
odbora Čiovo, koji su održani dana 5. V. 2019.
godine
A prema izvatcima iz popisa birača M.O.
Čiovo i na temelju potvrda je ukupno 3137
birača
B Glasovalo je 524 birača
C Važećih glasačkih listića bilo je 497

svibanj 2019.

demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Mario Juranović
367 glasova
III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Čiovo:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Josip Košćina
2 mjesta
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Mario Juranović

D Nevažećih glasačkih listića bilo je 27

7 mjesta

II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Josip Košćina

IV. Za članove vijeća mjesnog odbora Čiovo
izabrani su sljedeći kandidati:
Sa kandidacijske liste
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

130 glasova

Nositelj liste: Josip Košćina

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni

1. Josip Košćina

Hrvat

Ivana Gundulića 8, Trogir

16. 12. 1943.

84240495718

M

2. Gojko Ćudina

Hrvat

Stari put 6, Trogir

6. 10. 1963.

64405272894

M

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj liste: Mario Juranović

1. Mario Juranović

Hrvat

Stari put 30, Trogir

25.11.1971.

29864951847

M

2. Damir Kero

Hrvat

Trg. Sv. Jakova 12, Trogir

26. 3. 1989.

69827998420

M

3. Željana Galić

Hrvatica

Obala kralja
Trogir

21. 5. 1973.

51266147177

Ž

Zvonimira

16,

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Trogira • Uređuje: Upravni odjel za javne potrebe, opće
poslove i imovinu grada • 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel.: 444-585 • Glasnik izlazi po potrebi • Tisak: Upravni odjel za javne
potrebe, opće poslove i imovinu grada

Svibanj 2019.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA

Stranica 13 – Broj 13

4. Vesna Ivčević

Hrvatica

Put Cubrijana 4, Trogir

22. 5. 1974.

96425395833

Ž

5. Anica Bodrožić

Neopredijeljena

Ulica Sv. Lazara 15, Trogir

11. 3. 1954.

14901894500

Ž

6. Ferdinand
Arambašić

Hrvat

Špira Puovića II 17A, Trogir

20. 1. 1988.

45541739503

M

7. Mara Rožić

Hrvatica

Sv. Lazara 4, Trogir

14. 2. 1958.

19236179964

Ž

KLASA:013-01719-01/23
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
Trogir, 6. svibnja 2019. godine
PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.
Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada
Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Žedno
I. Na izborima za 7 članova vijeća mjesnog
odbora Žedno, koji su održani dana 5. V. 2019.
godine
A prema izvatcima iz popisa birača M.O.
Žedno i na temelju potvrda je ukupno 1160
birača
B Glasovalo je 206 birača
C Važećih glasačkih listića bilo je 199
D Nevažećih glasačkih listića bilo je 7
II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Ivo Škaro
107 glasova
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada

Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju
rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
Nositelj Liste: Ratomir Frana
92 glasa
III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Žedno:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Ivo Škaro
4 mjesta
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Ratomir Frana
3 mjesta
IV. Za članove vijeća mjesnog odbora Žedno
izabrani su sljedeći kandidati:
Sa kandidacijske liste
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Ivo Škaro
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1. Ivo Škaro

Hrvat

Put Kobijaka 18

19. 6. 1954.

33722450812

M

2. Željko Belas

Hrvat

Ivana Mažuranića 17, Mastrinka

6. 5. 1964.

07606362128

M

3. Ivica Ugrina

Hrvat

Kneza Domagoja 32, Mastrinka

3. 2. 1981.

29921239926

M

4. Ivan Rubelj

Hrvat

Kneza Domagoja 15, Mastrinka

25. 9. 1961.

54596305709

M

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj liste: Ratomir Frana

1. Ratomir Frana

Hrvat

Maravići 16, Žedno, Trogir

25. 10. 1947.

69815533201

M

2. Špiro Babić

Hrvat

Put Sv, Ivana 9, Žedno, Trogir

2. 3. 1987.

47572760122

M

3. Pero Maravić

Hrvat

Kralja Petra Krešimira IV.

10. 12. 1972.

00873313936

M

Broj 2, Mastrinka, Trogir

KLASA:013-01719-01/17
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
Trogir, 6. svibnja 2019. Godine

D Nevažećih glasačkih listića bilo je 4

PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:

Nositelj liste: Damjan Uljević
81 glas

Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada
Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju
rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Arbanija
I. Na izborima za 5 članova vijeća mjesnog
odbora Arbanija, koji su održani dana 5. V.
2019. godine
A prema izvatcima iz popisa birača M.O.
Arbanija i na temelju potvrda je ukupno 421
birač
B Glasovalo je 200 birača
C Važećih glasačkih listića bilo je 196

2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Ante Klarić
Nositelj liste: Ante Klarić
31 glas
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Danijela Uljević
84 glasova
III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Arbanija:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Damjan Uljević
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2 mjesta

Nositelj Liste: Danijela Uljević

2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Ante Klarić

2 mjesta

Nositelj liste: Ante Klarić

IV. Za članove vijeća mjesnog odbora
Arbanija izabrani su sljedeći kandidati:

1 mjesto

Sa kandidacijske liste

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Damjan Uljević

1. Damjan Uljević

Hrvat

Cesta domovinske zahvalnosti 6, Arbanija

17. 7. 1983.

47073969234

M

2. Josip Belas

Hrvat

Cesta domovinske zahvalnosti 11, Arbanija

19. 9. 1989.

05242852956

M

2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Ante Klarić

Nositelj liste: Ante Klarić

1. Ante Klarić

31. 3. 1967.

Hrvat

Put Vlaka 2

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

22576752066

M

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj liste: Danijela Uljević

1. Danijela Uljević

Hrvatica

Uljevića ulica 23, Arbanija

9. 9. 1984.

93918141826

Ž

2. Ivan Uljević

Hrvat

Put Vlaka 34, Arbanija

9. 1. 1991.

90502048477

M

KLASA:013-01/19-01/22
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
Trogir, 6. svibnja 2019. godine
PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.
Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada
Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju

rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
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Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Drvenik Mali
I. Na izborima za 5 članova vijeća mjesnog
odbora Drvenik Mali, koji su održani dana 5.
V. 2019. godine
A prema izvatcima iz popisa birača M.O.
Drvenik Mali i na temelju potvrda je ukupno
155 birača

Nositelj Liste: Nedjeljko Stipić
48 glasova
III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Drvenik Mali:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Nikola Lučin
1 mjesto

B Glasovalo je 73 birača
C Važećih glasačkih listića bilo je 70
D Nevažećih glasačkih listića bilo je 3
II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Nedjeljko Stipić
4 mjesta

Nositelj liste: Nikola Lučin

IV. Za članove vijeća mjesnog odbora Drvenik
Mali izabrani su sljedeći kandidati:

22 glasa
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
1. Nikola Lučin

svibanj 2019.

Hrvat

Sa kandidacijske liste
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Nikola Lučin

Kuknara 2, Drvenik Mali

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

9. 8. 1959.

68855260835

M

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj liste: Nedjeljko Stipić

1. Nedjeljko Stipić

Hrvat

Kuknara 18, Drvenik Mali

18. 1. 1953.

48823426940

M

2. Damir Lučin

Hrvat

Kuknara 25, Drvenik Mali

23. 3. 1969.

78061341937

M

3. Stjepan Dražić

Hrvat

Borak 25, Drvenik Mali

1. 1. 1952.

25732626342

M

4. Duško Civadelić

Hrvat

Borak 40, Drvenik Mali

30. 3. 1965.

26719618631

M

KLASA:013-01/19-01/16
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
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PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Trogira • Uređuje: Upravni odjel za javne potrebe, opće
poslove i imovinu grada • 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel.: 444-585 • Glasnik izlazi po potrebi • Tisak: Upravni odjel za javne
potrebe, opće poslove i imovinu grada

Svibanj 2019.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA

Na temelju članaka 43. i 44. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Trogira (Službeni glasnik Grada
Trogira“, br. 12/13 i 4/18, u daljnjem tekstu:
Odluka) izborno povjerenstvo, a na temelju
rezultata glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje:
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora Drvenik Veliki
I. Na izborima za 5 članova vijeća mjesnog
odbora Drvenik Veliki, koji su održani dana 5.
V. 2019. godine
A prema izvatcima iz popisa birača M.O.
Drvenik Veliki i na temelju potvrda je ukupno
235 birača
B Glasovalo je 78 birača
C Važećih glasačkih listića bilo je 70
D Nevažećih glasačkih listića bilo je 8

Stranica 17 – Broj 13

demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Ivo Lučin
44 glasa
III. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u vijeću mjesnog odbora Drvenik
Veliki:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nositelj liste: Slavko Pijerov
2 mjesta
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka
umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj Liste: Ivo Lučin

II. Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
glasova:

3 mjesta

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

IV. Za članove vijeća mjesnog odbora Drvenik
Veliki izabrani su sljedeći kandidati:

Nositelj liste: Slavko Pijerov
26 glasova

Sa kandidacijske liste
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni

Nositelj liste Slavko Pijerov

1. Slavko Pijerov

Hrvat

Put Majke domovine 13, Drvenik Veliki

14. 8. 1946.

65017035244

M

2. Saša Kvarantan

Hrvat

Put Majke domovine 11, Drvenik Veliki

3. 3. 1956.

39469093814

M

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP;
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati – HNS; Hrvatska stranka

umirovljenika – HSU; Hrvatski laburisti –
Stranka rada
Nositelj liste: Ivo Lučin

1. Ivo Lučin

Hrvat

Vrh sela 12, Drvenik Veliki

3. 12. 1951.

09010989227

M

2. Ivo Rušić

Hrvat

Grabule 84, Drvenik Veliki

21. 3. 1954.

3207765415

M

3. Ivan Čapalija

Hrvat

Drvenik Veliki 72, Drvenik Veliki

17. 8. 1950.

83293500750

M

KLASA:013-01/19-01/19
URBROJ:2184/01-30/01-19-1
Trogir, 6. svibnja 2019. Godine

PREDSJEDNIK IZBORNOG
POVJERENSTVA
Duje Čulić,v.r.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Trogira • Uređuje: Upravni odjel za javne potrebe, opće
poslove i imovinu grada • 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel.: 444-585 • Glasnik izlazi po potrebi • Tisak: Upravni odjel za javne
potrebe, opće poslove i imovinu grada

